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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Pasal 

1 Ayat 1 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa “pendidikan adalah usaha 

sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan kegiatan belajar agar 

siswa aktif mengembangkan potensi dirinya, untuk memiliki kekuatan spiritual 

kegamaan, pengendalian diri kepribadian kecerdasan, akhlak mulia serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara”.  

Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh 

pendidikan yang bermutu. Menurut Sallis (2007:103) bahwa, “pendidikan 

bermutu dapat terlihat dari dua sudut pandang yaitu sekolah sebagai penyedia jasa 

pendidikan (service provider) dan siswa sebagai pengguna jasa (customer)  yang 

didalamnya ada orang tua, masyarakat dan stakeholder”. 

Pendidikan yang bermutu akan selaras dengan tujuan pendidikan nasional 

yaitu mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman 

dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, 

cakap, kreatif, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab. Untuk mencapai tujuan tersebut, seorang guru harus mempunyai 

keterampilan dalam mengajar dan giat menambah pengetahuan serta pengalaman 

dalam melaksanakan tugasnya. Keberhasilan pembelajaran tergantung pada 

keberhasilan guru dalam mengaktifkan siswanya melalui proses belajar mengajar 

yang ditunjang oleh sarana dan prasarana pendidikan, kurikulum serta model dan 

strategi pembelajaran yang tepat.  
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 Pembelajaran di sekolah pada saat ini mengacu pada Kurikulum 2013 

yang menekankan pada pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik sebagaimana 

dinyatakan oleh Poerwadarminta (dalam Majid, 2014:80) adalah “pembelajaran 

terpadu yang menggunakan tema untuk menguatkan beberapa mata pelajaran 

sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna kepada murid. Tema adalah 

pokok pikiran atau gagasan pokok yang menjadi pokok pembicaraan”. 

Dari hasil observasi awal dan wawancara pada tanggal 24 September 2015 

yang peneliti lakukan di SDN Mojolangu 05 Malang terdapat beberapa temuan, 

yaitu pembelajaran guru masih mengunakan model ceramah dan tanya jawab serta 

penugasan yang menuntut siswa hanya menghafal materi saja tanpa memahami 

konsep yang terkandung di dalamnya. Pada hasil wawancara menunjukkan bahwa 

guru sudah mencoba beberapa model pembelajaran namun belum sepenuhnya 

terlaksana, sehingga menyebabkan kurangnya aktivitas di dalam kelas dan terjadi 

pembelajaran yang terpusat pada guru dan bukannya pada siswa. Sebagaimana 

dinyatakan salah seorang guru di SDN Mojolangu 05 Malang bahwa “proses 

pembelajaran di SDN Mojolangu 05 Malang terutama pada kelas IV sudah pernah 

menggunakan berbagai model pembelajaran, namun aktivitas siswa masih kurang 

dikarenakan siswa masih terpaku pada hafalan materi dan menyebabkan hasil 

belajarnya kurang dari standart nilai yaitu 70. Apalagi dengan adanya perubahan 

kurikulum ini yakni Kurikulum 2013, siswa merasa bingung dengan percampuran 

beberapa mata pelajaran pada satu pembelajaran”. 

 Pada saat pembelajaran berlangsung terlihat beberapa siswa belum bisa 

memecahkan masalah melalui diskusi dengan kelompoknya dan sebagian anak  

tidak berani menyampaikan pendapat atau hasil pekerjaannya di depan kelas. 
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Hasil belajar pada siswa pun kurang dari nilai standart KKM yang ditentukan oleh 

sekolah yaitu 70. Siswa yang peneliti observasi adalah siswa kelas IV yang 

berjumlah 25 siswa, yang terdiri dari 12 siswa perempuan dan 13 siswa laki-laki, 

dimana 14 siswa mendapat nilai dibawah standar ketuntasan yaitu nilai 60 dan 11 

siswa mendapat nilai 75. Untuk membuat jalan keluar pada masalah yang 

dihadapi siswa maka sangat penting dilakukan inovasi dalam pembelajaran. Salah 

satunya menerapkan model yang tepat untuk meningkatkan aktivitas dan hasil 

belajar yaitu dengan menerapkan model pembelajaran Role Playing.  

Model pembelajaran Role Playing merupakan salah satu cara yang tepat 

sebagai sarana pemberdayagunaan pembelajaran yang mengesankan. Guru 

sebagai fasilitator belajar mempunyai peranan penting dalam proses belajar 

mengajar. Menurut Shaftel (dalam Joyce, 2009:328), “Role Playing merupakan 

sebuah model pengajaran yang berasal dari dimensi pendidikan individu maupun 

sosial. Model ini membantu masing-masing siswa untuk menemukan makna 

pribadi dalam dunia sosial mereka dan membantu memecahkan dilema pribadi 

dengan bantuan kelompok sosial. Dalam dimensi sosial, model ini memudahkan 

individu untuk bekerjasama dalam menganalisis keadaan sosial, khususnya 

masalah antarmanusia. Model ini juga menyokong beberapa cara dalam proses 

pengembangan sikap sopan dan demokratis dalam menghadapi masalah”. 

Berdasarkan pernyataan tersebut perlu dikaji pembelajaran di Sekolah 

Dasar yang berkaitan dengan model pembelajaran, aktivitas dan hasil belajar 

siswa. Pernyataan tersebut juga pernah diteliti oleh Ardian Biantara pada tahun 

2013 dengan hasil yang meningkat. Dilihat dari penjelasan tersebut, maka 

menurut peneliti akan lebih baik pula jika diterapkan model pembelajaran Role 
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Playing pada siswa kelas IV di SDN Mojolangu 05. Disamping itu model 

pembelajaran Role Playing  ini dapat melibatkan siswa aktif dalam pembelajaran. 

Tujuan model pembelajaran Role Playing yaitu menumbuhkan 

kemampuan bekerja sama, saling berkomunikasi dengan baik, berani 

mengungkapkan pendapat, saling menghargai pendapat yang disampaikan teman 

dan berpikir kritis untuk memecahkan masalah yang dihadapi siswa. Diharapkan 

dengan penerapan model pembelajaran ini dapat diciptakan suasana belajar yang 

menyenangkan dan siswa aktif dalam proses belajar serta dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa. 

Berdasarkan paparan yang telah diuraikan, maka peneliti perlu melakukan 

penelitian dengan judul “Pengaruh Model Pembelajaran Role Playing Terhadap 

Peningkatan Aktivitas dan Hasil Belajar Tema Berbagai Pekerjaan Pada Siswa 

Kelas IV SDN Mojolangu 05 Malang”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

  Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan, maka dirumuskan 

beberapa rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh model pembelajaran Role Playing terhadap peningkatan 

aktivitas belajar tema berbagai pekerjaan pada siswa  kelas IV SDN 

Mojolangu 05 Malang? 

2. Bagaimana pengaruh model pembelajaran Role Playing terhadap peningkatan 

hasil belajar tema berbagai pekerjaan pada siswa kelas IV SDN Mojolangu 05 

Malang? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai dalam 

penelitian, antara lain sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisis pengaruh model pembelajaran Role Playing terhadap 

aktivitas belajar tema berbagai pekerjaan pada siswa kelas IV SDN 

Mojolangu 05 Malang. 

2. Untuk menganalisis pengaruh model pembelajaran Role Playing terhadap 

hasil belajar tema berbagai pekerjaan pada siswa kelas IV SDN Mojolangu 05 

Malang. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.  Bagi Siswa 

Memberikan kesempatan siswa untuk belajar dengan menggunakan model 

pembelajaran Role Playing agar tercipta kemandirian dalam belajar, sehingga 

dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajarnya. 

2.  Bagi Guru 

Memberi informasi tentang model-model pembelajaran untuk meningkatkan 

aktivitas dan hasil belajar melalui model pembelajaran Role Playing. 

3. Bagi Peneliti 

Menambahkan riset pengetahuan dan pengalaman tentang model 

pembelajaran Role Playing dalam meningkatkan aktivitas dan hasil belajar 

siswa kelas IV SDN Mojolangu 05 Malang sehingga dapat dijadikan dasar 

dalam penentuan pengajaran. 
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4. Bagi Sekolah 

Meningkatkan kualitas sekolah untuk mencapai standar yang telah di tetapkan 

pemerintah dan sebagai langkah untuk mencapai visi dan misi sekolah 

melalui penerapan model pembelajaran Role Playing. 

 

1.5 Definisi Istilah 

Definisi istilah di bawah ini yaitu definisi yang berorientasi dengan judul, 

sehingga tidak terjadi kesalah pahaman penafsiran dalam penelitian. Adapun 

definisi istilah penelitiannya adalah : 

1. Belajar adalah proses perubahan tingkah laku setelah individu berinteraksi 

dengan lingkungan untuk melakukan aktivitas atau kegiatan yang dialami 

individu (Hamalik, 2008: 2). 

2. Model pembelajaran adalah strategi yang digunakan oleh guru untuk 

meningkatkan motivasi belajar, sikap belajar dikalangan siswa, maupun 

berpikir kritis, memiliki keterampilan sosial dan pencapaian hasil 

pembelajaran yang lebih optimal (Isjoni, 2007). 

3. Model pembelajaran Role Playing  adalah model pengajaran yang berasal dari 

dimensi pendidikan individu maupun sosial. Model pembelajaran ini 

membantu masing-masing siswa untuk menemukan makna pribadi dalam 

dunia sosial mereka dan membantu memecahkan dilema pribadi dengan 

bantuan kelompok sosial. (Shaftel, dalam Joyce 2009:328). 

4. Aktivitas belajar merupakan aktivitas yang bersifat fisik maupun mental. 

Dalam proses belajar kedua aktivitas itu harus saling berkaitan bahwa jika 

 



7 
 

seorang anak berfikir tanpa berbuat sesuatu, berarti anak itu tidak berfikir 

(Sardiman, 2011:100). 

5. Hasil belajar adalah hasil yang dicapai dalam bentuk angka-angka atau skor 

setelah diberikan tes hasil belajar pada setiap akhir pembelajaran. Nilai yang 

diperoleh siswa menjadi acuan untuk melihat penguasaan siswa dalam 

menerima materi pelajaran. (Dimyati, 2006) 

6. Pembelajaran tematik adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan tema 

untuk menguatkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan 

pengalaman bermakna kepada murid. Tema adalah pokok pikiran atau 

gagasan pokok yang menjadi pokok pembicaraan (Poerwadarminta, dalam 

Majid 2014). 

 

1.6 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah penelitian yang akan diteliti dapat diklasifikasikan 

sebagai berikut: 

1. Model pembelajaran Role Playing dapat meningkatkan aktivitas belajar 

secara kognitif pada tema berbagai pekerjaan untuk siswa kelas IV SDN 

Mojolangu 05 Malang. 

2. Model pembelajaran Role Playing dapat meningkatkan hasil belajar tema 

berbagai pekerjaan pada siswa kelas IV SDN Mojolangu 05 Malang. 

 

 

 


